
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         TISKOVÁ ZPRÁVA 

          ze dne 9. 4. 2020 

Příprava na léto v Kladském pomezí je v plném proudu  

Ačkoliv nám zahájení letošní turistické sezóny překazily mimořádné události posledních 

týdnů, nezahálíme a připravujeme spoustu novinek. 

Jednou z nich je vydání letních turistických novin Kladského pomezí. Pro naše příznivce máme 

dobrou zprávu, protože o ně rozhodně nepřijdou. Všechna mimořádná opatření nás „naštěstí“ 

zastihla v době, kdy noviny vznikají, a díky tomu můžeme jejich obsah přizpůsobit současné 

situaci a jejímu vývoji. Zároveň chceme co nejvíce zohlednit i aktuální potřeby našich 

partnerů. Na pultech informačních center by se noviny měly objevit v půlce června. Kromě 

tištěné verze budou dostupné také v elektronické podobě na našem webu 

www.kladskepomezi.cz.  

A na co se v létě můžete těšit? Pro rodiny s dětmi chystáme další ročník oblíbené 

cestovatelské hry Toulavý baťoh, díky které mohou zábavnou formou poznávat krásy našeho 

kraje a vyhrát i některou ze zajímavých cen.  Malí i velcí výletníci se v našem regionu  

mohou vydat po stopách sourozenců Čapkových či Boženy Němcové. Za jejich odkazem vás 

zavedou projekty Čapek a Božena 200. Na webových stránkách www.karelcapek.cz 

a www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova najdete tipy na výlety do míst, kde tyto slavné 

osobnosti žili, ale také na místa známá z jejich literárních děl.  

Pevně věříme, že i letošní cestovatelská nabídka Kladského pomezí bude pestrá a všichni 

si užijeme pohodové léto plné zážitků s našimi nejbližšími.  

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím 

zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí 

a soukromých subjektů.  

Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s 

Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov 

v oblasti Jestřebích hor.  Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka 

spojující Prahu s polským Kladskem.  

http://www.kladskepomezi.cz/
http://www.karelcapek.cz/
http://www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Kontakty: 

Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01  Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185 

Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198 

Lenka Lembejová, projektový manažer, e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033 

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz,  

tel.: 607 648 561 

Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel. 602 221 701 
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